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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi sendiri menyimpan banyak pengertian di dalam dunia akuntansi 

itu sendiri. Horngren dan Harrison (2007) berpendapat pengertian akuntansi 

sebagai proses pengolahan informasi dari data hingga menjadi laporan, 

menghitung aktivitas bisnis, mendiskusikan hasilnya kepada para pengambil 

keputusan. Kieso, Weygandt, dan Warfield (2016) berpendapat adanya tiga tahap 

akuntansi, yaitu identifikasi kemudian pencatatan, terakhir dikomunikasikan 

kepada pihak terkait mengenai kejadian penting.  

Financial Accounting Standard Board (FASB) menuliskan definisi 

akuntansi sebagai aktivitas memberikan informasi data kuantitatif yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia merupakan pengindentifikasian, pencatatan, dan pelaporan informasi 

yang didalamnya terdapatnya penilaian dan tindakan yang tepat untuk 

penggunanya. American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi 

sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, merangkum transaksi keuangan atau 

peristiwa yang termasuk karakter finansial secara signifikan dan menafsirkannya. 

Menurut Riahi-Belkaoui (2004), akuntansi diartikan sebagai aktivitas yang 

tujuannya menyampaikan informasi data kuantitatif yang bersifat finansial dari 

entitas perusahaan dan digunakan dalam pengambilan keputusan serta mengambil 

langkah alternatif. Banyaknya variasi dari definisi akuntansi itu sendiri, maka 

diambil kesimpulan definisi akuntansi yaitu proses pengidentifikasian, pencatatan, 

pengukuran, dan pemberian informasi keuangan dengan tujuan untuk mengambil 

tindakan serta penilaian. 

  

2.2 Siklus Akuntansi 

Definisi siklus akuntansi oleh Abubakar (2004) adalah pengolahan data 

dimulai dari transaksi yang mempunyai berkas sebagai dasar timbulnya transaksi, 

kemudian data tersebut diolah sehingga mengeluarkan hasil dalam bentuk laporan 

keuangan. Soemarso (2004) menjelaskan definisi siklus akuntansi sebagai 
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langkah-langkah aktivitas pembukuan dan penyampaian laporan, dari transaksi 

berjalan hingga disampaikannya laporan keuangan.  

Siklus akuntansi memiliki langkah-langkah pengolahan data, Suhayati dan 

Anggadini (2009) melakukan penelitian dimana beliau menjabarkan langkah-

langkah pengolahan data yang terbagi dua sebagai berikut: 

1. Pembukuan 

a. Pencatatan dan penyusunan bukti transaksi 

b. Pencatatan transaksi menggunakan jurnal 

c. Hasil tersebut dipindahkan ke buku besar 

2. Pengikhtisaran 

a. Perancangan neraca saldo yang disusun berdasarkan buku besar 

b. Pembuatan jurnal penyesuaian 

c. Penyesuaian neraca saldo 

d. Perhitungan laba rugi neraca 

e. Penyusunan laporan keuangan 

f. Pembuatan jurnal penutup 

g. Pembuatan neraca saldo penutup 

h. Pembuatan jurnal pembalik 

 

2.3 Elemen Akuntansi 

 Kieso et al. (2016) berpendapat adanya 5 kelompok akun atas transaksi 

perusahaan yang dijurnal atau diproses. 5 akun tersebut, antara lain: 

1. Aset  

Aset adalah sumber daya perusahaan yang memiliki potensi untuk 

menghasilkan manfaat untuk perusahaan kedepannya. Aset yang dipakai 

sampai habis masa manfaatnya dan digunakan dalam kegiatan operasional 

perusahaan dalam periode tidak melebihi satu tahun ataupun memiliki 

tujuan untuk diperdagangkan merupakan aset lancar. Pengertian aset tetap 

adalah aset yang dipakai perusahaan melebihi satu tahun dan 

berkesinambungan ke periode selanjutnya. 
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2. Kewajiban 

Pengertian kewajiban adalah liabilitas ekonomi saat ini yang terjadi 

disebabkan dari kejadian di masa lalu yang akan diselesaikan dengan 

pengeluaran atau berkurangnya aset perusahaan. Kewajiban dibedakan 

menjadi 2 jenis berdasarkan jangka waktunya yakni kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah 

liabilitas yang mempunyai periode tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan 

liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang mempunyai periode lebih 

dari satu tahun. 

3. Ekuitas 

Ekuitas adalah nilai residu dalam sebuah perusahaan setelah aset 

perusahaan dikurangi dengan kewajibannya. Ekuitas adalah penyetoran 

modal oleh pemilik untuk perusahaan, keuntungan ataupun kerugian 

perusahaan secara langsung masuk ke dalam ekuitas. 

4. Pendapatan 

Pendapatan adalah manfaat ekonomi pada periode tertentu dan dapat 

berbentuk dalam kenaikan nilai aset ataupun pengurangan liabilitas yang 

menyebabkan kenaikan ekuitas, diluar pemasukkan modal oleh pemilik. 

Pendapatan yang didapatkan dari aktivitas operasional perusahaan yaitu 

pendapatan operasional. Pendapatan yang berasal dari luar aktivitas 

operasional disebut juga pendapatan di luar usaha. 

5. Biaya 

Biaya adalah turunnya manfaat ekonomi dalam periode tertentu yang bisa 

dilihat dari pengurangan nilai aset ataupun kenaikan nilai kewajiban yang 

menyebabkan turunnya nilai ekuitas, kecuali adanya distribusi untuk 

pemilik. 

 

2.4 Sistem Akuntansi 

 Owen (2012) mendefinisikan siklus akuntansi sebagai sekumpulan tahap-

tahap yang terjadi dalam periode waktu tertentu, setiap periode itu dimulai dan 

diakhiri dengan tahap-tahap yang sama. Hoskin, Davidson, dan Fizzell (1997) 
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memandang siklus akuntansi sebagai keseluruhan sistem di mana transaksi diukur, 

dicatat, dan dikomunikasikan.   

 Menurut Mulyadi (2016) ada lima unsur esensial pada sistem akutansi 

yang dijabarkan di bawah ini: 

1. Formulir 

 Formulir adalah berkas yang dipakai untuk menjurnal suatu transaksi yang 

terjadi dimana formulir ini berisi rincian data transaksi bersangkutan yang 

kemudian diproses ke tahap selanjutnya yaitu pembukuan. 

2. Jurnal 

 Jurnal adalah langkah pertama sistem akuntansi yang memiliki fungsi 

memasukkan, menggolongkan, merangkum transaksi, beserta data lainnya. 

Hasil peringkasan data tersebut selanjutnya dipindahkan ke dalam akun-

akun yang berkaitan di buku besar. 

3. Buku Besar 

 Buku besar adalah kelompok akun-akun yang dipakai untuk merangkum 

data transaksi yang sebelumnya dicatat di jurnal. Buku besar bias menjadi 

tempat pengelompokkan data transaksi untuk penyampaian laporan 

keuangan. 

4. Buku Pembantu 

 Buku pembantu terdiri atas akun pembantu yang berfungsi merincikan 

data transaksi, contohnya penggolongan jenis data dari transaksi yang 

terjadi pada perusahaan. 

5. Laporan 

Laporan adalah tahap akhir dari siklus akuntansi, yang terdiri dari laporan 

neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan lain-lain. 

 

2.5 Analisis Transaksi 

 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM) (2016) mengatur standar pengakuan dalam laporan keuangan 

sebagai berikut: 
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2.5.1 Aset 

Aset belum bisa diakui pada laporan posisi keuangan apabila manfaat 

ekonominya diperkirakan belum bisa mengalir untuk perusahaan walaupun 

biaya untuk aset ini telah terjadi. Sebagai jadinya, transaksi ini akan 

menyebabkan pengakuan biaya pada laporan laba rugi. Aset hanya bisa 

diakui pada laporan neraca saldo jika manfaat ekonominya di masa depan 

dipastikan bisa mengalir untuk perusahaan serta aset bersangkutan 

mempunyai beban yang bisa diukur dengan andal.  

2.5.2 Liabilitas 

Liabilitas dapat diakui apabila biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya 

mempunyai manfaat ekonomi yang bisa dipakai untuk membayar liabilitas 

entitas dan jumlahnya dapat diukur. 

2.5.3 Penghasilan 

Penghasilan perusahaan bisa diakui pada laporan laba rugi apabila adanya 

kenaikan manfaat ekonomi perusahaan kedepannya yang bersangkutan 

dengan peningkatan aset atau turunnya kewajiban yang sudah terjadi dan 

dapat diukur secara andal. 

2.5.4 Beban 

Beban dapat diakui pada laporan laba rugi apabila adanya penurunan 

manfaat ekonomi kedepannya yang bersangkutan dengan penurunan nilai 

aset atau peningkatan liabilitas yang sudah terjadi dan bisa diukur secara 

andal. 

 

2.6 Laporan Keuangan 

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Definisi laporan keuangan menurut Kasmir (2004) adalah tahap terakhir 

pelaporan mengenai kondisi ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Harahap 

(2009) mendefinisikan laporan keuangan sebagai penjelasan kondisi ekonomi dan 

hasil aktivitas perusahaan di jangka waktu tertentu atau periode tertentu. SAK 

EMKM menuliskan tujuan laporan keuangan adalah menyampaikan informasi 

posisi dan kinerja ekonomi dari perusahaan yang bermanfaat untuk pemakai 

dalam menentukan keputusan untuk kedepannya oleh siapa yang tidak berada di 
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posisipun untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi tersebut bisa memperoleh 

laporan keuangan khusus. 

 Menurut Harnanto (2002), pengertian laporan keuangan adalah langkah 

terakhir dari siklus akuntansi, yang dibagi menjadi 2 laporan utama yaitu laporan 

neraca dan laporan laba rugi dan laporan lainnya yang bersifat sebagai pelengkap, 

contohnya laporan analisis sumber dan pemakaian dana, atau laporan perubahan 

posisi keuangan. 

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan yang dijabarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) adalah sebagai berikut: 

1. Menyampaikan informasi terkait posisi kinerja, dan perubahan kondisi 

ekonomi perusahaan yang memiliki manfaat untuk pengguna laporan 

sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. 

2. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan memenuhi kepentingan 

perusahaan dari pengguna laporan tetapi apabila laporan tidak dapat 

menyampaikan informasi yang diperlukan pengguna untuk pengambilan 

keputusan, kemungkinan dikarenakan penggambaran dampak ekonomi 

dari peristiwa di masa yang lalu, dan informasi non-keuangan ini tidak 

diwajibkan untuk disediakan. 

3. Laporan keuangan memperlihatkan tindakan maupun pertanggungjawaban 

manajemen atas pengelolaan aset perusahaan.  

2.6.3 Komponen Laporan Keuangan 

 Menurut SAK EMKM (2016), terdapat 3 laporan keuangan yang harus 

disusun di perusahaan yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

1. Laporan posisi keuangan 

Menurut SAK ETAP (2009) pengertian dari laporan posisi keuangan 

adalah laporan yang memuat informasi tentang aset, kewajiban, dan 

ekuitas perusahaan di akhir periode atau jangka waktu tertentu. Menurut 

Carls, Reeve, dan Duchac (2005), laporan posisi keuangan merupakan 

laporan yang berisikan daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik 
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perusahaan pada jangka periode waktu tertentu, biasanya pada suatu akhir 

periode. 

2. Laporan laba rugi 

Menurut Carls et al. (2005), pengertian dari laporan laba rugi adalah 

laporan berisi tentang penghasilan dan biaya yang terjadi dalam jangka 

waktu atau periode waktu tertentu. Adapun pengertian lain yang 

dinyatakan oleh Soemarso (2004), dimana laporan laba rugi adalah 

rekapitulasi penghasilan dan beban pada jangka waktu tertentu yang 

menunjukkan hasil dari kegiatan usaha perusahaan dalam periode tertentu. 

3. Catatan atas laporan keuangan 

Menurut Soemarso (2004), catatan atas laporan keuangan adalah laporan 

untuk mengungkapkan hal yang diwajibkan sesuai standar akuntansi yang 

tidak bisa disampaikan di laporan keuangan lainnya. 

 

2.7 Pengendalian Internal  

 Pengendalian internal merupakan perencanaan internal, strategi, dan 

pengukuran yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi asetnya, 

keandalan data akuntansi, dan mengecek keakuratan, serta menaikkan tingkat 

efisiensi kegiatan operasional, dan membantu meningkatkan kepatuhan kebijakan 

perusahaan yang telah ditetapkan manajerial (Diana & Setiawati, 2011).  Menurut 

Diana dan Setiawati (2011), Committee of Sponsoring Organization (COSO) 

menetapkan tujuan pengendalian internal yaitu: 

1. Efisiensi dan efektivitas operasional 

2. Reliabilitas pelaporan keuangan 

3. Konsistensi aturan regulasi yang berlaku 

Di Indonesia, perusahaan pemerintah dan swasta memiliki kewajiban 

untuk menyelenggarakan pengendalian internal berbasis kerangka kerja COSO 

yang meliputi: 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penilaian risiko 

3. Prosedur pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 
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5. Monitoring 

 

2.8 Sistem Informasi Akuntansi 

 Bodnar dan Hopwood (2001) mendefinisikan sistem informasi akuntansi 

sebagai kelompok sumber daya yang disusun untuk mengubah mulai dari data 

yang diolah menjadi informasi yang selanjutnya disampaikan ke pemakainya. 

Adapun pengertian sistem informasi akuntansi yang dinyatakan oleh Warren, 

Reeve, dan Fess (2008) ialah proses untuk mengklasifikasi, menggabungkan, dan 

menyampaikan informasi kegaiatan operasional dan finansial perusahaan. Sistem 

informasi akuntansi yang dipakai perusahaan untuk memberikan informasi yang 

akurat, dapat diandalkan, dan disampaikan tepat waktu jika dilakukannya 

pemantauan yang sesuai dengan sistem pengendalian internal yang berlaku. 

Hansen dan Mowen (2009) berujar tujuan dasar dirancangnya sistem informasi 

akuntansi adalah: 

1. Untuk membantu kebijakan perusahaan oleh manajemen, 

2. Untuk membantu pengambilan keputusan oleh manajemen.  
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